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Тема «СТАН ЗДОРОВ’Я ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СОУГО-19»

Актуальність теми кваліфікаційної магістерської роботи і доцільність її 
розроблення

На сьогодні одним із найважливіших пріоритетів державної та регіональної політики є 
подолання наслідків кризи, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19: 
збереження та поліпшення стану здоров’я населення, зниження захворюваності та 
поширеності хвороб, інвалідизації, показників смертності. За останні роки чисельність 
постійного населення стрімко скоротилась, що є результатом негативної динаміки 
демографічних процесів, зумовлених змінами природних та міграційних складових 
демографічного розвитку регіону. Шляхи реалізації визначених проблем зумовлюють 
актуальність даного дослідження.

Якість проведеного дослідження
Здійснено комплексне дослідження, пов’язане із вивченням стану здоров’я дорослого 

населення на рівні окремої адміністративно-територіальної одиниці в умовах поширення 
коронавірусної хвороби СОУГО-19. Дослідження виконано із використанням аналітичного, 
статистичного методів дослідження. Інформаційною базою дослідження слугували експрес- 
випуски Державної служби статистики України, статистичні звіти про стан здоров’я 
населення України та Сумської області.

На основі отриманих даних, автором запропоновано дихальні вправи для 
профілактики та прискорення одужання хворих на СОУГО-19 та визначено основні 
рекомендації щодо індивідуальної та групової профілактики інфікування та захворювання на

Позитивні риси кваліфікаційної магістерської роботи
Полягають у намаганні автора вирішити одну із глобальних проблем збереження та 

зміцнення здоров’я населення, попередження втрат людського капіталу внаслідок 
передчасної смерті від коронавірусної хвороби СОУГО-19.

Зауваження
Принципових зауважень не має. Робота викладена логічно, грамотно, з дотриманням 

існуючих вимог щодо структури, змісту і їх технічного оформлення.
Практична значимість висновків і рекомендацій
Демографічні показники та показники стану здоров’я населення можуть бути 

використані для прогнозування подальшого соціально-економічного розвитку регіону та 
розробки програм комплексного медико-соціально-економічного аналізу регіональних 
особливостей стану здоров’я населення.

СОУГО-19.
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